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CAMERA NOTARILOR PUBLICI ALBA IULIA            
NOTARI  PUBLICI                
 

SIMPOZION 

07-08 aprilie 2017 

Cursurile se vor desfășura la  Hotel IBIS din SIBIU, Calea Dumbrăvii, nr. 2-4 

Nr. crt. Ziua 
Intervalul 

orar 
Disciplina/ 
Formator 

TEMA SIMPOZIONULUI 

 
Vineri 

07 aprilie 2017 
10,30-11,00 Înregistrarea participanților 

1.  
Vineri 

07 aprilie 2017 
11,00-12,30 

(2 ore) 
Lector univ. dr. 
Sergiu Golub 

- Înstrăinarea bunurilor destinate desfășurarii activităților 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale, întreprinderile familiale; 
-"Patrimoniul de afectațiune". Noțiune. Regim juridic. Tipologii. 
Probleme; 
- Reprezentarea legală și convențională a unei societăți cu 
personalitate juridică. Elemente de extraneitate. Procura. Cadru 
juridic. Probleme; 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse 
de notarii publici 

2.  
Vineri 

07 aprilie 2017 
12,40-14,10 

(2 ore) 
Prof. univ. dr. 

Mircea Dan Bob 

- Elemente de drept succesoral și procedura succesorală 
notarială 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse 
de notarii publici 
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3.  
Vineri 

07 aprilie 2017 
15,00-16,30 

(2 ore) 
Director CNARNN 
Ionel Mihăescu 

- Registrele Naționale Notariale 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse 
de notarii publici 

4.  
Sâmbătă 

08 aprilie 2017 

09,00-10,30 
10,40-12,10 

(4 ore) 

Vicepreședinte UNNPR 
Notar public 

Doina Rotaru 

- Proceduri notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995 a notarilor 
publici și a activității notariale 
- Succesiunea vacantă 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse 
de notarii publici 

5.  
Sâmbătă 

08 aprilie 2017 
13,00-14,30 

(2 ore) 

Notar public 
Prof. univ. dr. 

Dan Andrei Popescu 

- Regulamentul (U.E.) nr. 650/2012 
- Spețe concrete întâlnite în practica notarială 
- Dezbateri: întrebări și răspunsuri cu privire la temele propuse 
de notarii publici 
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